
CENTRU PENTRU SPRIJINIREA AFACERILOR 

INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII 

    

Programul Operațional Regional 2007-2013 

•Axa prioritară : 4.Sprijinirea dezvoltării mediului de 

afaceri regional şi local 

•Domeniul de intervenţie : 4.1. Dezvoltarea durabilă a 

astructurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 

regională şi locală 

•Cod Proiect : 19835 

AXA  

Logo 

beneficiar 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

Localizarea proiectului: 

 

             

             

            

              

Regiunea: București-Ilfov 

Str. Remus, nr. 1-3, Sector 3 

București, România 

Logo 

beneficiar 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

Beneficiar: 
S.C.IBIZA GOLF LIGHT  



 

OBIECTIVELE  SI INDICATORII PROIECTULUI: 

 

• Crearea unei structuri moderne de sprijinire a afacerilor IMM-urilor, 

suprafata nou creata – 1994,27 m2 

• Sprijinirea IMM-urilor atrase prin facilitarea accesului la servicii 

profesionale 

• Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca regionale –crearea a 94 

locuri de munca in structura nou creata, din care femei 54  

• Crearea lanturilor inter-firme cu valoare adaugata ridicata 

• Promovarea spiritului antreprenorial local 
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Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 



 
BUGETUL  PROIECTULUI: 

 

• valoarea totala a proiectului- 19.037.561,71  lei  

• valoarea eligibila a proiectului – 12.120.518,68  lei 

• din care ajutor financiar nerambursabil 6.060.259,34  lei. 
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Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 



 
INFORMATII AFERENTE IMPLEMENTARII PROIECTULUI: 

 

• Durata proiectului: 02.02.2012 – 02.06.2014(28 luni)  

• Realizarea unui numar de  3 de proceduri de achizitii  pentru lucrari, 

furnizare echipamente 

• Numar de cereri de rambursare: 19 

• Valoare totala cereri de rambursare: 8 354 086,2 lei 

• Suma totala primita : 3 788 430,9 lei 
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Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 



 
REZULTATE  SI STADIUL INDEPLINIRII INDICATORILOR LA DATA FINALIZARII 

PROIECTULUI: 

 

• Crearea unei structuri de afaceri moderne (Su -1994 m2)  

• Finalizarea proiectului cu economie  fata de  bugetul propus 

• Atragerea Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin facilitatile structurii nou 

create  -  5 Intreprinderi la momentul finalizarii constructiei fata de tinta 

de 21 propusa la doi ani de la finalizarea investitiei  

• O rata de ocupare de  30 % la momentul finalizarii constructiei fata de 

tinta de 80% propusa la doi ani de la finalizarea investitiei  
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Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 



 
VA MULTUMESC! 
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Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 


